Máy cạo râu du lịch
Có thể sạc lại
Thuận tiện mang theo
PQ217/18

Cạo râu sạch sẽ và thuận
tiện mang lại sự tự tin
Máy cạo râu có thể sạc lại PQ217 của Philips kết hợ p hệ thống cạo cắt sát với công nghệ Reflex
Action độc đáo. Bạn có thể tự tin rằng bạn sẽ luôn trông tuyệ t vời mỗi ngày
Để cạo sát hiệ u quả
Cạo sát một cách thoải mái
Ôm theo đường cong trên khuôn mặt
Ôm theo đường cong trên khuôn mặt
Hệ Thống Reflex Action
Bền lâu đến 2 năm
Lưỡ i cắt tự mài bén
Hệ thống điệ n năng hiệ u quả
Máy cạo râu có thể sạc lại

Máy cạo râu du lịch

PQ217/18

Những nét chính

Các thông số

Hệ thống cạo sát

Lưỡi cắt tự mài bén

Phụ kiệ n
Bảo dưỡng: Bàn chải vệ sinh, Nắp bảo vệ
Dễ sử dụng
Sạc điệ n: 8 giờ, Có thể sạc lại
Thời gian cạo râu: Lên đến 30 phút

Đầu cạo nhập khẩu cho bạn trải nghiệ m cạo sát thoải
mái

Lưỡ i dao tự mài bén bền lâu đến hai năm.
Máy cạo râu có thể sạc lại

Dịch vụ
Đầu cạo thay thế tại Trung Quốc: Thay thế trong vòng
2 năm với đầu cạo HQ4+
Đầu cạo thay thế bên ngoài Trung Quốc: Thay thế
trong vòng 2 năm với đầu cạo HQ56
Bảo hành 2 năm

Đầu cạo xoay độc lập
Hiệ u suất cạo râu
Cạo râu theo đường viền: Hệ Thống Reflex Action,
Đầu cạo xoay riêng biệ t
Hệ thống cạo râu: CloseCut, Nhập khẩu từ Châu Âu

Căn chỉnh các lưỡ i dao sát với da hơn để cạo sát nhất;
đầu cạo xoay độc lập ôm theo đường cong trên m ặt.

Máy cạo râu có thể sạc lại, cạo râu không dây tối đa 30
phút.

Công suất
Điệ n áp tự động: 100-240 V
Tiêu thụ điệ n tối đa: 2 W

Hệ Thống Reflex Action

Tự động điều chỉnh theo mọi đường cong trên khuôn
mặt và cổ
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Biể u tượng xanh của Philips
Các Sản Phẩm Xanh củ a Philips có thể giảm chi phí,
mức tiêu thụ năng lượ ng và khí thải CO2. Bằng cách
nào? Các sản phẩm này đượ c cải thiệ n đáng kể về tiêu
chí thân thiệ n với môi trường, bao gồm: Hiệ u suất sử
dụ ng năng lượ ng, Đóng gói, Chất độc hại, Trọng lượ ng,
Tái chế, rác thải và Tuổi thọ sử dụ ng.

